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NIEUWE
DACIA JOGGER

MET HET
GEZIN OP PAD
De kenmerken van een SUV, de lengte van een stationwagen en de ruimte van een MPV:
de nieuwe Dacia Jogger heeft de beste eigenschappen van drie soorten auto’s in één. Deze
gezinsauto met 5 tot 7 zitplaatsen is multifunctioneel, elegant en betaalbaar. De nieuwe
Jogger is het toonbeeld van de filosofie van Dacia.

ONTWORPEN VOOR HET AVONTUUR
Met zijn hoge bodemvrijheid, brede wielkasten en modulaire dakdragers is de nieuwe Dacia Jogger een
stoer en slim ontwerp. Hij is eenvoudig en snel aan te passen aan elke trip, ideaal voor een gezinsleven vol
actie. De moderne verlichting met «Y»-vormen laat zien dat hij tot de nieuwe Dacia-generatie behoort.
De LED-lampen geven ‘s nachts nog helderder licht. Door de verticale achterlichten is de opening van

VAN DAKRAILS NAAR DAKDRAGERS IN EEN HANDOMDRAAI

de achterklep lekker breed zodat je gemakkelijk bij de kofferbak kunt komen. Nog avontuurlijker is de
Extreme Limited Edition-versie: met de brede wielkasten, lichtmetalen wielen en een zwarte haaienvinantenne. De skidplates en bestickering maken deze versie helemaal af. De nieuwe Dacia Jogger,
ontworpen voor jou en je gezin!

SPEELSE LICHTMETALEN WIELEN EN STOERE WIELKASTEN

COMFORTABEL
OP ELKE RIJ
Heel veel ruimte aan handige opbergvakken dankzij de unieke kijk van Dacia: meer dan 20 liter
voor dagelijks gebruik. Er zijn meer dan 60 manieren om de stoelen en laadruimte aan te passen.
Je kunt kiezen uit drie verschillende multimediasystemen en de nieuwste rijhulpmiddelen zorgen
voor veiligheid en rust. De Extreme Limited Edition versie is bovendien voorzien van stijlvolle
rode stiksels in de bekleding, een achteruitrijcamera, automatische airconditioning, handsfree
sleutelkaart… Kortom, alles voor een goede reis.

MULTIFUNCTIONEEL EN ALTIJD FIJN
De nieuwe Dacia Jogger past zich elke dag aan jouw wensen aan. Komen er vrienden mee? Met op rij
2 de opklapbare driezitsbank en op rij 3 de twee verwijderbare stoelen heb je de perfecte opstelling
in een handomdraai. De bank kan in twee delen worden neergeklapt en de achterste stoelen zijn ook
afzonderlijk op te klappen en te verwijderen. De twee vliegtuigtafeltjes* zijn perfect voor een snelle snack.
Maximaal comfort op de derde rij? Er zijn armleuningen met praktische bekerhouders. Transport nodig?

Er is 565 liter aan volume in de kofferbak van de 5-zitsversie. Voor echt lange spullen klap je de bank neer
waardoor je wel tot 1.819 liter ruimte hebt.Dankzij het multimediasysteem rijd je nog aangenamer: een
8-inch scherm met navigatie, telefoonreplicatie via wifi*, Bluetooth-verbinding… Het is er allemaal. Een
echt Zwitsers zakmes!
* afhankelijk van de versie

COMBINEER ZELF MET 2, 3, 4, 5, 6 OF 7 ZITPLAATSEN

TOT WEL 1 819 LITER AAN VOLUME IN DE KOFFERBAK*

VLIEGTUIGTAFELTJES ACHTER DE VOORSTOELEN*

* afhankelijk van de versie en gekozen indeling.

* afhankelijk van de versie

DACIA JOGGER

KLEUREN EN AFMETINGEN
KLEUREN

BRUN
TERRACOTTA(1)

MOONSTONE

(1)

BLANC
GLACIER(2)

GRIS
COMÈTE(1)

NOIR
NACRÉ(1)

BLEU
IRON(1)(3)

(1) Metallic lak. (2) Lak met vernislaag.
(3) Niet beschikbaar op de Extreme versie.
AFMETINGEN
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7-ZITTER
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1 632/1 629*

5-ZITTER
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1 410
1 410

1 243
1 410

1 509

Maten in mm.
* 5-zitter / 7-zitter.

Alles is in het werk gesteld om juiste en actuele informatie in deze uitgave ten tijde van zijn verschijning (december 2021) te vermelden. Deze brochure werd samengesteld op basis van voorseries of
prototypes. In het kader van zijn streven naar constante verbetering van zijn producten behoudt Dacia zich op ieder moment het recht voor om wijzigingen in de specificaties en aan de beschreven
en afgebeelde auto’s en accessoires door te voeren. Eventuele wijzigingen worden zo snel mogelijk aan de Dacia-dealers doorgegeven. Per land kunnen de op de markt gebrachte versies verschillen en
kunnen bepaalde uitrustingen niet leverbaar zijn (standaard, optioneel of accessoire). Raadpleeg daarom uw plaatselijke Daciadealer voor de meest recente informatie. Vanwege technische beperkingen
bij het drukproces kunnen de in deze brochure afgebeelde kleuren verschillen van de echte kleur van de lakken en materialen in het interieur. Alle rechten voorbehouden. Dacia is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van onjuistheden of onvolkomenheden van de inhoud van deze brochure. Gehele of gedeeltelijke reproductie van deze publicatie in welke vorm of met welk middel
dan ook is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dacia.
Dacia adviseert
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